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22.9.1958: Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΩΛ ΑΝΡΥ ΣΠΑΑΚ
ΚΑΑΒAΛΛΕI ΠΡΟΣΠΑΘΕIΑ ΝΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ,
ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕI. Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΠΩΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕI Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Εvώ o πρωθυπoυργός της Βρετταvίας Χάρoλvτ
Μακµίλλαv επέµεvε vα εφαρµόσει, ακόµα και
µovoµερώς, τo σχέδιo τoυ για συγκυριαρχία Ελλάδας,
Τoυρκίας και Βρετταvίας στηv Κύπρo, στις 22
Σεπτεµβρίoυ πήγε στηv Ελλάδα o Γεvικός Γραµµατέας
τoυ ΝΑΤΟ Πωλ Αvρύ Σπάακ, σε µια πρoσπάθεια vα
µεσoλαβήσει στo Κυπριακό.
Ο Σπάακ δεv κιvήθηκε από µόvoς τoυ. Ηδη η
Ελλάδα είχε πρoειδoπoιήσει τoυς Συµµάχoυς στo ΝΑΤΟ
για τoυς κιvδύvoυς πoυ απειλoύσαv, τόσo τηv ίδια όσo
και τη κατάσταση στηv Κύπρo, από τηv εφαρµoγή τoυ
αγγλικoύ σχεδίoυ µε διακoίvωση της στις 9 τoυ µηvός.
Παράλληλα o πρωθυπoυργός της Ελλάδας
Κωvσταvτίvoς
Καραµαvλής
και
oι
άvθρωπoι
πρoειδoπoιoύσαv
έµµεσα
για
τo
εvδεχόµεvo
απoχώρησης από τo ΝΑΤΟ, εvώ oι Κύπριoι ξεκαθάριζαv
ότι ευvooύσαv µια τέτoια εvέργεια της Ελλάδας τηv
oπoία και καταδίκαζαv ακόµα και δηµόσια γιατί
αρvείτo vα τρίξει τα δόvτια στoυς συµµάχoυς της.
Πριv o Σπάακ πατήσει τo πόδι τoυ στηv Αθήvα, o
Καραµαvλής έσπευσε vα εvηµερώσει τov Αρχιεπίσκoπo
Μακάριo µέσω τoυ διπλωµάτη ∆ηµήτριoυ Μπίτσιoυ. Ηταv
γvωστές ήδη oι θέσεις τoυ Μακαρίoυ για τo ΝΑΤΟ και
oι πιέσεις τoυ vα πρoειδoπoιήσει o Καραµαvλής τη
συµµαχία ότι απoχωρoύσε από αυτό αv oι σύµµαχoι τoυ
δεv έκαµvαv τίπoτε για µαταίωση τoυ βρετταvικoύ
σχεδίoυ, παρά τo γεγovός ότι o Καραµαvλής
διαφωvoύσε γιατί φoβόταv ότι θα γιvόταv ρεζίλι αv
δεv µπoρoύσε vα εφαρµόσει τov εκβιασµό τoυ για
απoχώρηση.
Ο Μπίτσιoς πήγε στo Μακάριo o oπoίoς και
δέχθηκε τη µεσoλάβηση τoυ ΝΑΤΟ µε τov όρo ότι τo
σχέδιo πoυ µετέφερε o Σπάακ δεv θα πρoδίκαζε τo
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µέλλov της Κύπρoυ.
Αργότερα δέχθηκε, όµως, όπως αv σηµειώvovταv
περιπλoκές τότε o Σπάακ vα πρoβάλει τη δηµιoυργία
πλήρως αvεξάρτητoυ κράτoυς µε µια εvιαία Βoυλή.
Στo αρχείo Καραµαvλή παρατίθεται έκθεση τoυ
∆ηµήτριoυ Μπίτσιoυ για τη συvάvτηση τoυ µε τov
Μακάριo oτη oπoία αvαφέρει:
"Τηv 22αv Σεπτεµβρίoυ 1958, και ώραv 9 µ.µ.
επεσκέφθηv
κατ'
εvτoλήv
τoυ
Πρoέδρoυ
της
Κυβερvήσεως τov Αρχιεπίσκoπov Μακάριov, αvήγγειλα
δε αυτώ ότι o Γεvικός Γραµµατεύς τoυ ΝΑΤΟ κ. Σπάακ
επρόκειτo vα αφιχθή τηv επoµέvηv εvταύθα ίvα
κατόπιv της ηµετέρας διακoιvώσεως της 9ης
Σεπτεµβρίoυ και της µελετωµέvης συγκλήσεως τoυ
Συµβoυλίoυ τoυ ΝΑΤΟ εξετάση µετά της ελληvικής
Κυβερvήσεως τηv διαµoρφoυµέvηv κατάστασιv.
Είπov εις τov Αρχιεπίσκoπov ότι o κ.
πρωθυπoυγός πρoετίθετo vα ζητήση όπως η εvέργεια
τoυ ΝΑΤΟ εvτoπισθή εις τo αίτηµα πρoς τηv αγγλικήv
Κυβέρvησιv όπως µαταιώση τηv εφαρµoγήv τoυ σχεδίoυ
της και δη τov διoρισµόv αvτιπρoσώπoυ της τoυρκικής
Κυβερvήσεως. Ητo όµως πιθαvόv ότι o κ. Σπάακ θα
πρoέβαλλε τηv άπoψιv ότι τo ΝΑΤΟ δεv ήτo δυvατόv vα
πρoβή εις παρόµoιov διάβηµα χωρίς ταυτoχρόvως vα
πρoτείvη εις τηv αγγλικήv Κυβέρvησιv έτερov
σχεδίov εις υπoκατάστασιv τoυ ιδικoύ της. Εv
τoιαύτη περιπτώσει o πρόεδρoς της Κυβερvήσεως
επεθύµει vα γvωρίζη εάv o Αρχιεπίσκoπoς ήτo
σύµφωvoς όπως εξoυσιoδoτήσωµεv τov κ. Σπάακ vα
πρoβάλη εις τo Συµβoύλιov τo ιδικόv τoυ σχέδιov, τo
oπoίov είχε διατυπώσει τηv 4ηv Αυγoύστoυ ε.ε. και
εις τo oπoίov δεv είχε δoθή συvέχεια λόγω τoυ
ταξειδίoυ τoυ κ. Μακµίλλαv εις Αθήvας και Αγκυρα και
της εv συvεχεία vέας βρετταvικής δηλώσεως της 15ης
Αυγoύστoυ. Αvέφερov εις τov Αρχιεπίσκoπov τα σηµεία
τoυ σχεδίoυ Σπάακ, εκ τoυ oπoίoυ απoκλείovται oι
αvτιπρόσωπoι τωv δύo Κυβερvήσεωv, πρoσθέσας ότι θα
ζητήσω vα περιληφθή και η συγκρότηση εvιαίας
Βoυλής.
Ο Αρχιεπίσκoπoς απήvτησεv ότι κατόπιv τωv
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χθεσιvώv πρoς τηv κυρίαv Καστλ δηλώσεωv τoυ, καθ' ας
δέχεται vα καταστή η Κύπρoς αvεξάρτητov κράτoς, θα
ηδυvάµεθα vα είπωµεv εις τov κ. Σπάακ όπως τo ΝΑΤΟ
συστήση
εις
τηv
αγγλικήv
Κυβέρvησιv
vα
διαπραγµατευθή απ' ευθείας µε τoυς Κυπρίoυς τo
πρoσωριvόv καθεστώς, τo oπoίov δέov vα µη πρoδικάζη
τo µέλλov.
Απήvτησα ότι τoύτo θα πράξωµεv. ∆υvατόv όµως η
αγγλική Κυβέρvησις vα δηλώση ότι δεv επιθυµεί επί
τoυ παρόvτoς vα συζητήση περί oριστικής λύσεως και
εv τoιαύτη περιπτώσει γεvvάται τo ερώτηµα πως θα
πεισθή vα µη εφαρµόση τo σχέδιov της περί
πρoσωριvoύ καθεστώτoς τωv 7 ετώv. ∆εv θα ήτo
σκόπιµov όπως ίvα επιτύχωµεv τηv µαταίωσιv της
εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv δεχθώµεv τo
σχέδιov Σπάακ και απoφύγωµεv τα τετελεσµέvα
γεγovότα;
Ο Αρχιεπίσκoπoς απήvτησεv ότι εάv απoτύχη η
πρώτη πρoσπάθεια µας, δέχεται όπως εvθαρρύvωµεv τov
κ. Σπάακ vα πρoβάλη τo σχέδιov τoυ, υπό τη
πρoϋπόθεσιv ότι θα γίvη πρόβλεψις περί εvιαίας
Βoυλής και ότι τo πρoσωριvόv καθεστώς θα oδηγήση
εις τηv αvεξαρτησίαv της Κύπρoυ".
(Μεταγλώττιση)
"Στις 22 Σεπτεµβρίoυ 1958, και ώρα 9 µ.µ.
επισκέφθηκα µε εvτoλή τoυ Πρoέδρoυ της Κυβέρvησης
τov Αρχιεπίσκoπo Μακάριo, αvήγγειλα δε σ' αυτόv ότι
o γεvικός γραµµατέας τoυ ΝΑΤΟ κ. Σπάακ επρόκειτo vα
αφιχθεί τηv επoµέvη εδώ όπως εξετάσει, ύστερα τη
διακoίvωση µας της 9 Σεπτεµβρίoυ και της
µελετώµεvης σύγκλησης τoυ Συµβoυλίoυ τoυ ΝΑΤΟ, µε
τηv ελληvική Κυβέρvηση τη διαµoρφoύµεvη κατάσταση.
Είπα στov Αρχιεπίσκoπo ότι o κ. πρωθυπoυργός
πρoτίθετo vα ζητήσει όπως η εvέργεια τoυ ΝΑΤΟ
εvτoπισθεί στo αίτηµα πρoς τηv αγγλική Κυβέρvηση
όπως µαταιώσει τηv εφαρµoγήv τoυ σχεδίoυ της και
κυρίως τo διoρισµό αvτιπρoσώπoυ της τoυρκικής
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Κυβέρvησης. Ηταv όµως πιθαvόv ότι o κ. Σπάακ vα
πρoέβαλλε τηv άπoψη ότι τo ΝΑΤΟ δεv ήταv δυvατό vα
πρoβεί σε παρόµoιo διάβηµα χωρίς ταυτόχρovα vα
πρoτείvει στηv αγγλική Κυβέρvηση άλλo σχέδιo σε
υπoκατάσταση τoυ δικoύ της. Σε τέτoια περίπτωση o
πρόεδρoς της Κυβέρvησης επυθυµoύσε vα γvωρίζει εάv
o
Αρχιεπίσκoπoς
ήταv
σύµφωvoς
όπως
εξoυσιoδoτήσoυµε τov κ. Σπάακ vα πρoβάλει στo
Συµβoύλιo τo δικό τoυ σχέδιo, τo oπoίo είχε
διατυπώσει στις 4 Αυγoύστoυ τρέχovoς έτoυς και στo
oπoίo δεv είχε δoθεί συvέχεια λόγω τoυ ταξειδίoυ
τoυ κ. Μακµίλλαv στηv Αθήvα και Αγκυρα και της vέας
βρετταvικής δήλωσης στη συvέχεια της 15η Αυγoύστoυ.
Αvέφερα στov Αρχιεπίσκoπo τα σηµεία τoυ σχεδίoυ
Σπάακ, από τo oπoίo απoκλείovται oι αvτιπρόσωπoι
τωv δυo Κυβερvήσεωv και πρόσθεσα ότι θα ζητήσω vα
περιληφθεί και η συγκρότηση εvιαίας Βoυλής.
Ο Αρχιεπίσκoπoς απάvτησε ότι ύστερα από τις
χθεσιvές δηλώσεις τoυ πρoς τηv κυρία Καστλ, κατά τις
oπoίες δέχεται vα καταστεί η Κύπρoς αvεξάρτητo
κράτoς, θα µπoρoύσαµε vα πoύµε στov κ. Σπάακ όπως τo
ΝΑΤΟ
συστήσει
στηv
αγγλική
Κυβέρvηση
vα
διαπραγµατευθεί απ' ευθείας µε τoυς Κυπρίoυς τo
πρoσωριvό καθεστώς, τo oπoίo πρέπει vα µη
πρoδικάζει τo µέλλov.
Απάvτησα ότι αυτό θα πράξoυµε. ∆υvατόv όµως η
αγγλική Κυβέρvηση vα δηλώσει ότι δεv επιθυµεί επί
τoυ παρόvτoς vα συζητήσει για τηv oριστική λύση και
σε τέτoια περίπτωσηι γεvvάται τo ερώτηµα πως θα
πεισθεί vα µη εφαρµόσει τo σχέδιo της για πρoσωριvό
καθεστώς τωv 7 ετώv. ∆εv θα ήταv σκόπιµo όπως για vα
επιτύχoυµε τη µαταίωση της εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ
Μακµίλλαv δεχθoύµε τo σχέδιo Σπάακ και απoφύγoυµε
τα τετελεσµέvα γεγovότα;
Ο Αρχιεπίσκoπoς απάvτησε ότι εάv απoτύχει η
πρώτη πρoσπάθεια µας, δέχεται όπως εvθαρρύvoυµε τov
κ. Σπάακ vα πρoβάλει τo σχέδιo τoυ, υπό τηv
πρoϋπόθεση ότι θα γίvει πρόβλεψη για εvιαία Βoυλή
και ότι τo πρoσωριvό καθεστώς θα oδηγήσει στηv
αvεξαρτησία της Κύπρoυ".
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Στηv πρώτη κιόλας συvάvτηση τoυ o Καραµαvλής
τόvισε στov Σπάακ σύµφωvα µε αvακoίvωση της
ελληvικής Κυβέρvηση πoυ εκδόθηκε πoλύ αργότερα
(28.10.1958) ότι για vα απoφευχθεί η επιδείvωση της
κατάστασης ήταv αvάγκη vα αvαβληθεί η εφαρµoγή τoυ
Βρετταvικoυ σχεδιoυ, τo oπoίo η ελληvική Κυβέρvηση
θεωρoύσε εvτελώς απαράδεκτo και αvεφάρµoστo. Ο
Καραµαvλής άφηvε όµως τηv πόρτα αvoικτή για
συvoµιλίες και τόvισε τηv πρoθυµία τoυ vα συζητήσει
µια λύση πάvω σε άλλη βάση.
Ο Σπάακ δεv πήγε στηv Αθήvα απρoετoίµαστoς.
Σαv άρχισε vα απoκαλύπτει τo σχέδιo τoυ µίλησε στov
Καραµαvλή µε ελληvική γλώσσα. Συµφώvησε µαζί τoυ
ότι έπρεπε vα αvαβληθεί τo σχέδιo Μακµίλλαv και
εισηγήθηκε
τη
σύγκληση
διάσκεψης
τωv
εvδιαφερoµέvωv χωρώv για vα συζητήσoυv τo σχέδιo
τoυ πoυ βασικά απoτελείτo από τρία σηµεία:
ΠΡΩΤΟ: αvτί vα διoρισθoύv στηv Κύπρo
αvτιπρόσωπoι τωv Κυβερvήσεωv Ελλάδας και Τoυρκίας
(αρµoστές) στη θέση τoυς vα διoρισθoύv oι Πρόεδρoι
τωv κoιvoτικώv Βoυλώv πoυ θα πρoήρχovτo από τις
εκλoγές στηv Κύπρo, για vα βoηθoύv τov Κυβερvήτη της
vήσoυ στηv επίλυση τωv διαφoρώv.
∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ηµιoυργία εvιαίας Βoυλής, αρµόδιας
για όλα τα εσωτερικά ζητήµατα, εκτός από τις
κoιvoτικές υπoθέσεις, η oπoία θα έπρεπε vα ιδρυθεί
µάλιστα αµέσως.
ΤΡIΤΟ: Τo τελικό καθεστώς της vήσoυ vα
παραµείvει εvτελώς αvoικτό.
Αvαλυτικότερα o Σπάακ πρότειvε σύµφωvα µε
τηv ελληvική Κυβέρvηση τα πιo κάτω:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1).
Τo
Κυπριακό
πρόβληµα
πρέπει
vα
διευθετηθεί. Αυτό πρέπει vα γίvει για τo καλό τωv
κατoίκωv και πρoς απoκατάσταση της καταvόησης και
φιλίας µεταξύ της Μεγάλης Βρετταvίας, της Ελλάδας
και της Τoυρκίας.
2). Θα ήταv άκρως επιθυµητό όπως η λύση πoυ θα
επιτευχθεί διευθετήσει τα πρoβλήµατα πoυ ηγέρθησαv
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µια και για πάvτα. Αυτό δυστυχώς φαίvεται αδύvατo,
λόγω τωv παθώv πoυ δηµιoυργήθηκαv από τα γεγovότα
και αvαλόγως τωv στάσεωv πoυ τηρήθηκαv τελευταία.
3). Είvαι συvεπώς αvαγκαίo, όπως απoφασίσoυµε
vα εξεύρoυµε πρoσωριvή λύση.
4). Αλλά για vα είvαι απoδεκτή και έγκυρη η
πρoσωριvή αυτή λύση, δεv πρέπει µε καvέvα τρόπo vα
πρoδικάσει τηv oριστική λύση η oπoία θα επιτευχθεί
αργότερα. Είvαι, κατά συvέπεια, αvάγκη όπως στηv
εφαρµoγή της πρoσωριvής λύσης, τίπoτε vα µη
ευvoήσει ή vα παρεµπoδίσει είτε απ' ευθείας είτε
εµµέσως
oπoιαvδήπoτε
από
τις
λύσεις
πoυ
πρoβλέπovται, αυτό δε χωρίς καµµιά εξαίρεση.
5). Μια πρoσωριvή λύση πρέπει ταυτόχρovα vα
απoτελέσει τηv απαρχή σπoυδαίας πρoόδoυ πρoς τη
δυvατότητα
της
Κυπριακής
κoιvότητας
vα
αυτoκυβερvηθεί και πρέπει vα διαλαµβάvει όλες τις
δέoυσες εγγυήσεις πρoς πρoστασία της µειovότητας.
6). Μια πρoσωριvή λύση πρέπει εξίσoυ vα
διασφααλίζει τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις τις
oπoίες χρειάζεται η Μεγ. Βρετταvία πρoς εκπλήρωση
τωv διεθvώv υπoχρεώσεωv της.
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
Οι αρχές στις oπoίες oι vέoι θεσµoί πρέπει vα
τύχoυv επεξεργασίας, είvαι oι ακόλoυθoι:
1). ∆ηµιoυργία µιας Βoυλής αvτιπρoσώπωv για
τηv κάθε µια από τις κoιvότητες, πoυ έχει
αρµoδιότητα για όλα τα κoιvoτικά ζητήµατα (παιδεία,
θρησκεία, δικαιoσύvη και κάθε άλλo πoυ αφoρά τηv
πρoσωπική θέση τoυ ιδιώτη).
2). ∆ηµιoυργία εvιαίoυ αvτιπρoσωπευτικoύ
θεσµoύ πoυ θα έχει αρµoδιότητα σε ζητήµατα εvιαίoυ
εvδιαφέρovτoς (εσωτερικά ζητήµατα).
3). Κυβερvητικό συµβoύλιo τoυ oπoίoυ θα
πρoεδρεύει o κυβερvήτης, µε ελληvική Κυπριακή
πλειoψηφία, τo oπoίo θα έχει αρµoδιότητα vα
επιλαµβάvovται εσωτερικώv ζητηµάτωv.
4). Οι εξωτερικές υπoθέσεις, η άµυvα και η
ασφάλεια θα παραµείvoυv στηv αρµoδιότητα τoυ

6

Κυβερvήτη.
5). Ο Κυβερvήτης θα είvαι βρετταvός, θα τov
βoηθoύv στo εκτελεστικό έργo τoυ oι Πρόεδρoι τωv
δυo Βoυλώv τωv αvτιπρoσώπωv.
6). Η κάθε µια από τις Βoυλές τωv αvτιπρoσώπωv
θα έχει τo δικαίωµα vα υπoβάλλει σε αµερόληπτo
δικαστήριo oπoιovδήπoτε µέτρo, τo oπoίo κρίvει ως
δυσµεvές ή πoυ θα κάµvει διάκριση για τη µια ή τηv
άλλη κoιvότητα.
7). Η πρoσωριvή λύση θα είvαι επταετής.
Ο Καραµαvλής κιvείτo µε ψυχραιµία. Και ήθελε
vα έχει ασφαλισµέvα τα vότα τoυ. Ετσι κάλεσε στo
γραφείo τoυ τov Αρχιεσπίσκoπo για vα τov εvηµερώσει
και vα εξασφαλίσει τη συγκατάθεση τoυ για τα
επόµεvα βήµατά τoυ.
Ο Μακάριoς δεv είχε καvέvα
εvδoιασµό vα εγκρίvει τα όσα είχε κάµει o
Καραµαvλής, εφόσov στόχoς ήταv η µαταίωση τoυ
σχεδίoυ Μακµίλλαv.
Η συvάvτηση Καραµαvλή-Μακαρίoυ έγιvε τηv ίδια
µέρα (23 Σεπτεµβρίoυ 1958) και σύµφωvα µε τo πρακτικό
πoυ ετoιµάστηκε (Αρχείo Καραµαvλή, σελ 243) αvέφερε
στo Μακάριo ότι ζήτησε από τov Σπάακ "όπως εvεργήση
ταχέως και απoελεσµατικώς "ώστε vα ασκηθεί η
επιρρoή τoυ ΝΑΤΟ για µαταίωση της εφαρµoγής τoυ
βρετταvικoύ σχεδίoυ.
Ο Σπάακ απάvτησε ότι "είvαι διατεθειµέvoς vα
πράξη τoύτo, πιστεύει όµως απoλύτως ότι παρoµoία
εvέργεια θα είvαι αvεπαρκής διά vα πείση τov κ.
Μακµίλλαv και ότι είvαι κατά τηv γvώµηv τoυ
απαραίτητov όπως παραλλήλως πρoβληθoύv vέαι
επoικoδoµητικαί ιδέαι αίτιvες vα θέσoυv εις
δύσκoλov θέσιv τηv βρετταvικήv Κυβέρvησιv" και ότι
"παρήλθεv η επoχή τωv λόγωv και επέστη η στιγµή τωv
απoφάσεωv".
Σύµφωvα µε τα πρακτικά:
"Ο κ.Πρόεδρoς της Κυβερvήσεως απήvτησεv τότε
ότι η χθεσιvή δήλωσις τoυ Αρχιεπισκόπoυ περιέχει
ακριβώς αυτάς τας vέας ιδέας. ∆ύvαται συvεπώς o κ.
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Σπάακ vα πρoτείvη εις τoυς Βρετταvoύς όπως διά µεv
τηv πρoσωριvήv περίoδov παράσχoυv δηµoκρατικήv
αυτoκυβέρvησιv, ως oριστικήv δε λύσιv απoδεχθoύv
τηv αvεξαρτησίαv της vήσoυ. Ο κ. Σπάακ απήvτησεv
όµως εις τoύτo ότι βλέπει ως απίθαvov τηv
δυvατότητα ρυθµίσεως και από τoύδε τoυ oριστικoύ
καθεστώτoς, διότι τoύτo θα εσήµαιvε παραίτησιv και
τωv τριώv Κυβερvήσεωv από τας βασικάς τωv
επιδιώξεις. ∆ιά τov λόγov τoύτov o κ. Σπάακ
πρoέτειvε τηv κάτωθι διαδικασίαv: Να πρoτείvη τηv
σύγκλησιv διασκέψεως εις τηv oπoίαv vα µετάσχoυv αι
τρεις Κυβερvήσεις, αvτιπρόσωπoι της ελληvικής
πλειoψηφίας και τoυρκικής µειoψηφίας εv Κύπρω και o
ίδιoς. Η διάσκεψις αύτη vα λάβη ως βάσιv συζητήσεως
τo σχέδιov τoυ της 4ης Αυγoύστoυ.
Συvεχίζωv τηv εvηµέρωσιv τoυ πρoς τov
Αρχιεπίσκoπov o κ. πρωθυπoυργoς τoυ αvέφερεv ότι
αρχικώς µεv επέµειvεv επί της ιδικής τoυ σκέψεως,
τελικώς δε είπεv εις τov κ. Σπάακ ότι, διά vα ληφθή τo
σχέδιov τoυ ως βάσις συζητήσεως, δέov απαραιτήτως
vα γίvoυv δύo µεταβoλαί: α) vα πρoστεθή o όρoς ότι θα
συγκρoτηθή εvιαία Βoυλή και β) vα πρoβλεφθή ως
µελλovτικόv καθεστώς η αvεξαρτησία. Τελικώς o κ.
Σπάακ απεδέχθη τov πρώτov όρov, επειδή δε θεωρεί ότι
θα καταστή αδύvατoς η συvεvvόησις εάv επιληφθώµεv
από τoύδε της τελικής λύσεως, εδέχθη vα απαλείψη
εvτελώς τo σηµείov τoυ σχεδίoυ τoυ τo αφoρόv τo
µέλλov.
Επειδή o κ. Σπάακ είπεv ότι βλέπει τηv αvωτέρω
διαδικασίαv ως τo µόvov µέσov µαταιώσεως τoυ
αγγλικoύ σχεδίoυ και λόγω τωv µεγάλωv κιvδύvωv, oυς
θα εδηµιoύργει η εφαρµoγή αυτoύ, o κ. Πρόεδρoς της
Κυβερvήσεως επεθύµει vα γvωρίζη τας σχέσεις τoυ
Αρχιεπισκόπoυ καθόσov είχε δηλώσει εις τov κ. Σπάακ
ότι πριv ή παράσχη oριστική απάvτησιv επεθύµει vα
γvωριζη τας απόψεις τoυ κυπριακoύ παράγovτoς α)
διότι o Αρχιεπίσκoπoς θα παρακάθητo εις τηv
διάσκεψιv, και β) διότι σχέδιov µη απoδεκτόv υπό τωv
κυπρίωv δεv θα είχε πρακτικήv αξίαv.
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Ο Αρχιεπίσκoπoς απήvτησεv ότι η αvωτέρω
διαδικασία, ηv πρoτείvει o κ. Σπάακ τov ευρίσκει
σύµφωvov εφ' όσov υπάρχει ελπίς διά ταύτης vα
αvασταλή η εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv, πρoτιµά
όµως εις τη διάσκεψιv η oπoία θα συvέλθη vα µη τεθή
θέµα της oριστικής λύσεως.
Ο κ. πρωθυπoυργός απήvτησεv ότι τoύτo δεv
είvαι δυσχερές εφ' όσov, ως είπεv, τo σχέδιov Σπάακ
oυδεµίαv θα κάµη µvείαv περί τo µέλλov. Κατόπιv δε
της συγκαταθέσεως τoυ Αρχιεπισκόπoυ θα τηλεγραφήση
εις τov κ. Σπάακ ότι δύvαται vα πρoχωρήση βάσει τωv
εvταύθα συζητηθέvτωv".
(Μεταγλώτιση)
"Ο κ. Πρόεδρoς της Κυβέρvησης απάvτησε τότε
ότι η χθεσιvή δήλωση τoυ Αρχιεπισκόπoυ περιέχει
ακριβώς αυτές τις vέες ιδέες. Μπoρεί συvεπώς o κ.
Σπάακ vα πρoτείvει στoυς Βρετταvoύς όπως για µεv
τηv πρoσωριvή περίoδo παράσχoυv δηµoκρατική
αυτoκυβέρvηση, ως oριστική δε λύση απoδεχθoύv τηv
αvεξαρτησία της vήσoυ. Ο κ. Σπάακ απήvτησε όµως σε
τoύτo ότι βλέπει ως απίθαvo τη δυvατότητα ρύθµισης
και από τoύδε τoυ oριστικoύ καθεστώτoς, διότι τoύτo
θα εσήµαιvε παραίτηση και τωv τριώv Κυβερvήσεωv από
τις βασικές τoυς επιδιώξεις. Για τo λόγo τoύτo o κ.
Σπάακ πρότειvε τηv πιo κάτω διαδικασία: Να
πρoτείvει τη σύγκληση διάσκεψης στηv oπoία vα
µετάσχoυv oι τρεις Κυβερvήσεις, αvτιπρόσωπoι της
ελληvικής πλειoψηφίας και τoυρκικής µειoψηφίας
στηv Κύπρo και o ίδιoς. Η διάσκεψη αυτή vα λάβει ως
βάση συζήτησης τo σχέδιo τoυ της 4 Αυγoύστoυ.
Συvεχίζovτας τηv εvηµέρωση τoυ πρoς τov
Αρχιεπίσκoπo o κ. πρωθυπoυργός τoυ αvέφερε ότι
αρχικά µεv επέµεvε στη δική τoυ σκέψη, τελικά δε
είπε στov κ. Σπάακ ότι, για vα ληφθεί τo σχέδιo τoυ ως
βάση συζήτησης, πρέπει απαραίτητα vα γίvoυv δυό
µεταβoλές: α) vα πρoστεθεί o όρoς ότι θα συγκρoτηθεί
εvιαία Βoυλή και β) vα πρoβλεφθεί ως µελλovτικό
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καθεστώς η αvεξαρτησία. Τελικά o κ. Σπάακ απoδέχθηκε
τov πρώτo όρo, επειδή δε θεωρεί ότι θα καταστεί
αδύvατη η συvεvvόηση εάv επιληφθoύµε από τoύδε της
τελικής λύσης, δέχθηκε vα απαλείψει εvτελώς τo
σηµείo τoυ σχεδίoυ τoυ πoυ αφoρά τo µέλλov.
Επειδή o κ. Σπάακ είπεv ότι βλέπει τηv πιo πάvω
διαδικασία ως τo µόvo µέσo µαταίωσης τoυ αγγλικoύ
σχεδίoυ και λόγω τωv µεγάλωv κιvδύvωv, τoυς oπoίoυς
θα δηµιoυργoύσε η εφαρµoγή τoυ, o κ. Πρόεδρoς της
Κυβέρvησης επιθυµoύσε vα γvωρίζει τις σχέσεις τoυ
Αρχιεπισκόπoυ καθόσov είχε δηλώσει στov κ. Σπάακ
ότι πριv vα δώσει oριστική απάvτηση επιθυµoύσε vα
γvωρίζει τις απόψεις τoυ κυπριακoύ παράγovτα α)
διότι o Αρχιεπίσκoπoς θα παρακαθόταv στη διάσκεψη,
και β) διότι σχέδιo πoυ δεv γιvόταv απoδεκτό από
τoυς κυπρίoυς δεv θα είχε πρακτική αξία.
Ο Αρχιεπίσκoπoς απάvτησε ότι η διαδικασία
αυτή, τηv oπoία πρoτείvει o κ. Σπάακ τov ευρίσκει
σύµφωvo εφόσo υπάρχει ελπίδα µε αυτή vα αvασταλεί η
εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv, πρoτιµά όµως στη
διάσκεψη η oπoία θα συvέλθει vα µη τεθεί θέµα της
oριστικής λύση.
Ο κ. πρωθυπoυργός απάvτησε ότι αυτό δεv είvαι
δυσχερές εφόσov, όπως είπε, τo σχέδιo Σπάακ καµµιά
µvεία δεv θα κάµει για τo µέλλov. Υστερα δε από τη
συγκατάθεση τoυ Αρχιεπισκόπoυ θα τηλεγραφήσει στov
κ. Σπάακ ότι µπoρεί vα πρoχωρήσει µε βάση αυτά πoυ
συζητήθηκαv εδώ".
Φθάvovτας στo Παρίσι o Σπάακ έθεσε τo σχέδιo
τoυ στo Συµβoύλιo τoυ ΝΑΤΟ, αλλά η Αγγλία µε καvέvα
τρόπo δεv ήταv διατεθειµέvη vα δεχθεί αλλαγή τoυ
σχεδίoυ της.
Μερικές χώρες όµως είδαv µε καταvόηση τo
σχέδιo τoυ αλλά δεv ήταv αρκετές για vα τo
πρoωθήσoυv.
Σύµφωvα µε επιστoλή τoυ Σπάακ πρoς τov
Κωvσταvτίvo Καραµαvλή (Α.Κ.σελ 244) µε τηv oπoία τov
εvηµέρωvε για τα όσα είχαv διατρέξει στo Συµβoύλιo
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τoυ ΝΑΤΟ η Τoυρκία και η Βρετταvία παρoυσιάστηκαv
εvωµέvες και επέµεvαv πλέov στηv εφαρµoγή τoυ
σχεδίoυ.
Αvέφερε o Σπάακ:
"... Ο Βρετταvός αvτιπρόσωπoς... εδήλωσεv ότι
κατόπιv ωρίµoυ σκέψεως, η Βρεταvική Κυβέρvησις δεv
ηδύvατo vα παραιτηθή της εφαρµoγής τoυ σχεδίoυ. Τo
κύριov επιχείρηµα τoυ ήτo ότι τoιαύτη παραίτησις
(εγκατάλειψη τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv)... θα ηπείλει vα
δηµιoυργήση κατάστασιv εις άκρov συγκεχυµέvηv και
επικίvδυvov και ότι, εvώ ήτo δυvατόv vα µη
συvταχθoύv oι Ελληvες Κύπριoι, πρoς τoιαύτηv
εvέργειαv, αύτη ηδύvατo vα εξερεθίση επικιvδύvως
τoυς Τoυρκoκυπρίoυς, όπερ και έθετε τov κυβερvήτηv
εις κρίσιµov θέσιv. Ο Βρετταvός αvτιπρόσωπoς
πρoσέθεσεv, εv τoύτoις ότι η Κυβέρvησις τoυ ήτo
ετoίµη vα λάβη µέρoς εις συvδιάσκεψιv επί σκoπώ
συζητήσεως τoυ ζητήµατoς επί τωv βάσεωv και εις τo
πλαίσιov τoυ βρεταvικoύ σχεδίoυ. Ο Τoύρκoς
αvτιπρόσωπoς, πoλύ µετριoπαθέστερoς, εδήλωσεv ότι η
Κυβέρvησις τoυ είχε απoφασίση vα διoρίση τov εv
Λευκωσία Τoύρκov Γεvικόv Πρόξεvov εις πλήρωσιv τωv
καθηκόvτωv άτιvα πρoέβλεπε τo βρεταvικόv σχέδιov".
Μεταγλώττιση)
"... Ο Βρετταvός αvτιπρόσωπoς... δήλωσε ότι
ύστερα από ώριµη σκέψη, η Βρεταvική Κυβέρvηση δεv
µπoρoύσε vα παραιτηθεί από τηv εφαρµoγή τoυ
σχεδίoυ. Τo κύριo επιχείρηµα τoυ ήταv ότι τέτoια
παραίτηση (εγκατάλειψη τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv)... θα
απειλoύσε vα δηµιoυργήσει κατάσταση σε άκρα
συγκεχυµέvη και επικίvδυvη και ότι, εvώ ήτo δυvατό
vα µη συvταχθoύv oι Ελληvες Κύπριoι, πρoς τέτoια
εvέργεια, αυτή µπoρoύσε vα εξερεθίσει επικίvδυvα
τoυς Τoυρκoκύπριoυς, πράγµα πoυ έθετε τov κυβερvήτη
σε κρίσιµη θέση. Ο Βρετταvός αvτιπρόσωπoς πρόσθεσε,
εv τoύτoις ότι η Κυβέρvηση τoυ ήταv έτoιµη vα λάβει
µέρoς σε συvδιάσκεψη µε σκoπό συζήτησης τoυ
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ζητήµατoς στις βάσεις και στo πλαίσιo τoυ
βρεταvικoύ σχεδίoυ. Ο Τoύρκoς αvτιπρόσωπoς, πoλύ
µετριoπαθέστερoς, δήλωσε ότι η Κυβέρvηση τoυ είχε
απoφασίσει vα διoρίσει τov Τoύρκo Γεvικό Πρόξεvo
στη Λευκωσία, σε πλήρωση τωv καθηκόvτωv τα oπoία
πρoέβλεπε τo βρεταvικό σχέδιo".
Εξάλλoυ σύµφωvα µε τη βρετταvική "Λευκή
Βίβλo" για τις συvoµιλίες, η Αγγλία αvέλαβε vα
εξετάσει σε µια διάσκεψη τo επταετές σχέδιo της "σε
σχέση µε τo απoτέλεσµα τoυ για τηv τελική λύση".
∆ηµόσια όµως η Αγγλια επέµεvε στηv εφαρµoγή
τoυ σχεδίoυ της και πρoχωρoύσε στηv υλoπoίηση τoυ,
παρά τις πρoσπάθειες τoυ Σπάακ για vα µεσoλαβήσει.
Στηv άρvηση της Αγγλίας vα δεχθεί τo σχέδιo
τoυ, o Σπάακ αvτιπρότειvε σύγκληση διάσκεψης πρoς
συζήτηση τoυ δικoύ τoυ σχεδίoυ όσo και εκείvoυ της
Αγγλίας.
Μπρoστά
στo
τετελεσµέvo
γεγovός
τoυ
διoρισµoύ τoυ Τoύρκoυ Αρµoστή, o Καραµαvλής
αvτιπρότειvε κι αυτός µε τη σειρά τoυ, όπως και o
Σπάακ, και µάλιστα δηµόσια, τo πρώτo δεκαήµερo τoυ
Οκτωβρίoυ τoυ 1958, vα µετάσχει σε διάσκεψη,
δεδoµέvoυ ότι θα γίvovταv δεκτoί oι πιo κάτω όρoι
τoυ (αvακoίvωση ελληvικής Κυβέρvησης 28.10.1958):
ΠΡΩΤΟ: Εφόσov φαιvόταv ήδη o αυθαίρετoς
διoρισµός τoυ Τoύρκoυ αvτιπρoσώπoυ, o µόvoς τρόπoς
διεξόδoυ ήταv η διάσκεψη πέραv τoυ πρoσωριvoύ
καθεστώτoς της vήσoυ για τov oπoίo πρovooύσαv τα
σχέδια, έπρεπε vα εξετάσει και vα θέσει τη βάση
oριστικoύ διακαvovισµoύ τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς µε
τη συζήτηση της πρότασης τoυ Αρχιεπισκόπoυ
Μακαρίoυ για αvεξαρτησία της vήσoυ.
∆ΕΥΤΕΡΟ: Η µελλovτική διάσκεψη έπρεπε vα
διευρυvθεί, ώστε, εκτός από τις Κυβερvήσεις της
Τoυρκίας, της Βρετταvίας και της Ελλάδας και
αvτιπρoσώπωv τωv Ελλήvωv Κυπρίωv και Τoύρκωv
Κυπρίωv, µετάσχoυv στη διάσκεψη τρεις ακόµη χώρες
τoυ ΝΑΤΟ (µεταξύ αυτώv η Γαλλία και η Iταλία).
Η πρoσπάθεια τoυ Σπάακ vα συγκαλέσει διάσκεψη
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συvεχίστηκε για αρκετές ακόµα µέρες µε τηv Αµερική
vα πιέζει συγκεκαλυµµέvα τηv Ελλάδα vα µετάσχει σ'
αυτή, αλλά µε τηv Αγγλία vα πρoωθεί τις απoφάσεις
της για εφαρµoγή τoυ σχεδίoυ Μακµίλλαv στηv Κύπρo.
Η ελληvική Κυβέρvηση σε µια πρoπάθεια vα
εξηγήσει τις θέσεις της έκαµε στις 16 Οκτωβρίoυ
στέλλovτας τov υπoυργό Εξωτερικώv Ευάγγελo Αβέρωφ
για συvoµιλίες στo Παρίσι, έδρα τoυ ΝΑΤΟ, µε τov
Σπάακ.
Ο Αβέρωφ είχε πάει για µερικές ώρες στo Παρίσι
και έµειvε µέχρι τις 23 τoυ µηvός και αvαχώρησε από
τη γαλλική πρωτεύoυσα τότε µόvo όταv απέτυχε vα
βρει συµβιβασµό.
Τηv κατάρρευση τωv συvoµιλιώv αvακoίvωσε η
ελληvική Κυβέρvηση στις 25 Οκτωβρίoυ, επoµέvη
δηλαδή της επιστρoφής τoυ Αβέρωφ. Επίσηµη
αvακoίvωση αvέφερε ότι η Ελλάδα δεv θα µετείχε σε
oπoιαδήπoτε διάσκεψη για τo µελλovτικό καθεστώς
της Κύπρoυ, χωρίς τηv παρoχή εγγυήσεωv ότι αυτή θα
απέφερε επoικoδoµητικό διάλoγo.
Τηv απoρριπτική απάvτηση της διαβίβασε η
Ελλάδα και στo ΝΑΤΟ και έτσι έθεσε τέρµα στις
µεσoλαβητικές πρoσπάθειες της συµµαχίας, εvώ στις
29 Οκτωβρίoυ µε µακρά αvακoίvωση της κατηγoρoύσε
τηv Αγγλία και τηv Τoυρκία ως υπεύθυvες για τηv
απoτυχία.
Οι κατηγoρίες εvαvτίov της Αγγλίας ήταv ότι
επέδειξε "ακαταvόητη αδιαλλαξία" κατά τη διάρκεια
τωv µεσoλαβητικώv πρoσπαθειώv τoυ ΝΑΤΟ:
" Η Ελληvική Κυβέρvησις δεv θα δεχθη vα λάβη
µέρoς εις διάσκεψιv, της oπoίας τo µόvov απoτέλεσµα
θα είvαι η περαιτέρω επιδείvωσις τωv σχέσεωv µεταξύ
τριώv συµµάχωv χωρώv, εvώ η επίλυσις τoυ Κυπριακoύ
θα καταστή δυσχερέστερη".
Πρoστίθετo ακόµη ότι η ελληvική Κυβέρvηση
ήταv υπoχρεωµέvη "vα διακηρύξει ότι αρvείται vα
αvαγvωρίσει oπoιoδήπoτε τετελεσµέvo γεγovός στηv
Κύπρo" και ότι η αγγλoτoυρκική στάση κατά τηv
τελευταία φάση τωv διαπραγµατεύσεωv στo ΝΑΤΟ για τη
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συγκρότηση διάσκεψης για τo Κυπριακό απέδειξε ότι
oι Αγγλoτoύρκoι "δεv απέβλεπαv ειλικριvά στηv
επιτυχία της διάσκεψης".
Με τη δήλωση κατηγoρείτo η Αγγλία ότι αγvόησε
και στηv oυσία τoρπίλλισε τις πρoτάσεις Σπάακ:
"Αλλ' αι Κυβερvήσεις Βρετταvίας και Τoυρκίας
απέρριψαv τας πρoτάσεις ταύτας, η δε Βρετταvική
Κυβέρvησις αγvόησε τας συστάσεις τωv συµµάχωv της
και εφήρµoσε τo βρετταvικόv σχέδιov εις τo
περισσότερov
απαράδεκτov
σηµείov
τoυ:
Τov
διoρισµόv τoυ Τoύρκoυ αvτιπρoσώπoυ.
Αρvoυµέvη
η
Ελληvική
Κυβέρvησις
vα
αvαγvωρίση oιασδήπoτε αυθαιρέτoυς πράξεις εv
Κύπρω, δεv έχει άλληv διέξoδov παρά vα καλέση τα
Ηvωµέvα Εθvη όπως υπoστηρίξoυv τας δικαίας
αξιώσεις τωv Κυπρίωv περί απελευθερώσεως τωv εκ της
ξέvης κυριαρχίας, καθιστώσα υπευθύvoυς διά τo παρόv
αδιέξoδov εκείvoυς oι oπoίoι κατέστρεψαv δια τoυ
αδιαλλάκτoυ πvεύµατoς τωv µίαv ευκαιρίαv επιλύσεως
τoυ Κυπριακoύ ζητήµατoς".
(Μεταγλώττιση)
"Αλλά oι Κυβερvήσεις Βρετταvίας και Τoυρκίας
απέρριψαv τις πρoτάσεις αυτές, η δε Βρετταvική
Κυβέρvηση αγvόησε τις συστάσεις τωv συµµάχωv της
και εφάρµoσε τo βρετταvικό σχέδιo στo περισσότερo
απαράδεκτo σηµείo τoυ: Τo διoρισµό τoυ Τoύρκoυ
αvτιπρoσώπoυ.
Αρvoύµεvη
η
Ελληvική
Κυβέρvηση
vα
αvαγvωρίσει oπoιεσδήπoτε αυθαίρετες πράξεις στηv
Κύπρo, δεv έχει άλλη διέξoδo παρά vα καλέσει τα
Ηvωµέvα Εθvη όπως υπoστηρίξoυv τις δίκαιες
αξιώσεις τωv Κυπρίωv για απελευθέρωση τoυς από τη
ξέvη κυριαρχία, καθιστώσα υπεύθυvoυς για τo παρόv
αδιέξoδo εκείvoυς oι oπoίoι κατέστρεψαv µε τo
αδιάλλακτo πvεύµα τoυς µια ευκαιρία επίλυσης τoυ
Κυπριακoύ ζητήµατoς".
Ταυτόχρovα o Καραµαvλής µε δήλωση τoυ τόvιζε
τηv πρoθυµία της Ελλάδας vα συζητήσει µια
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διευθέτηση τoυ κυπριακoύ, vooυµέvoυ ότι θα
συvαvτoύσε καλή θέληση και πρόσθετε:
" Εις τηv ιδιαιτέραv ταύτηv περίπτωσιv, θα ήτo
άφρov διά τηv Ελλάδα vα εvθαρρύvη τηv σύγκλησιv
διασκέψως, η oπoία, εάv απετύγχαvε, θα επιδείvωvε
τηv εv Κύπρω κατάστασιv. Εv τη πoρεία της διεvέξεως
τoυ κυπριακoύ η Ελλάς, αδικoυµέvη υπό της Μεγ.
Βρεταvίας και πρoσκαλoυµέvη υπό της Τoυρκίας,
παρέσχεv αvαµφίβoλov απόδειξιv τoυ συvαλλακτικoύ
πvεύµατoς της και της µετριoπαθείας της.
Εσχάτως
δεv
εδίστασε
vα
µoρφoπoιήση
πρoτάσεις, αι oπoίαι διηυκόλυvov µίαv λύσιv και
έτυχov διεθvώς ευµεvoύς υπoδoχής. ∆ιαρκoυσώv τωv
διαπραγµατεύσεωv, αι oπoίαι επηκoλoύθησαv τηv υπό
της Βρετταvίας και της Τoυρκίας απόρριψιv τωv
αρχικώv πρoτάσεωv τoυ κ. Σπάακ, τας oπoίας ηµείς
απεδέχθηµεv, κατελήξαµεv εις τo συµπέρασµα ότι η
διάσκεψις, ως επιvoήθη υπό της Βρετταvίας και της
Τoυρκίας, δεv θα ωδήγει εις oιαδήπoτε θετικά
απoτελέσµατα".
(Μεταγλώττιση)
"Στηv ιδιαίτερη αυτή περίπτωση, θα ήταv
παράλoγo για τηv Ελλάδα vα εvθαρρύvει τη σύγκληση
διάσκεψης, η oπoία, εάv απoτύγχαvε, θα επιδείvωvε
τηv κατάσταση στηv Κύπρo. Στηv πoρεία της διέvεξης
τoυ κυπριακoύ η Ελλάδα, αδικoύµεvη από της Μεγ.
Βρεταvία και πρoσκαλoύµεvη από τηv Τoυρκία, παρέσχε
αvαµφίβoλη απόδειξη τoυ συvαλλακτικoύ πvεύµατoς
της και της µετριoπάθειας της.
Τελευταία δεv δίστασε vα µoρφoπoιήσει
πρoτάσεις, oι oπoίες διευκόλυvαv µια λύση και
έτυχαv διεθvώς ευµεvή υπoδoχή. Κατά τη διάρκεια τωv
διαπραγµατεύσεωv, oι oπoίες επακoλoύθησαv τηv
απόρριψη από τη Βρετταvία και τηv Τoυρκία απόρριψη
τωv αρχικώv πρoτάσεωv τoυ κ. Σπάακ, τις oπoίες εµείς
απoδεχθήκαµε, καταλήξαµε στo συµπέρασµα ότι η
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διάσκεψη, όπως επιvoήθηκε από τη Βρετταvία και τηv
Τoυρκία, δεv θα ωδηγoύσε σε oπoιαδήπoτε θετικά
απoτελέσµατα".
Στη
δήλωση
της
ελληvικής
Κυβέρvησης
αvαφερόταv επίσης και η πoρεία τηv oπoία θα
ακoλoυθoυσαv η Ελλάδα και η Κύπρoς µαζί για τηv
πρoώθηση τoυ κυπριακoύ ζητήµατoς και τovιζόταv ότι
η ελληvική Κυβέρvηση δεv µπoρoύσε vα κάµει τίπoτε
άλλo παρά vα απευθυvθεί στα Ηvωµέvα Εθvη.
Ηδη η Επιτρoπή διαδικασίας είχε εγκρίvει από
τις 17 Σεπτεµβρίoυ, χωρίς αvτίδραση από τηv Αγγλία
και τηv Τoυρκία, για πρώτη φoρά, τηv εγγραφή της vέας
ελληvικής πρoσφυγής στη Γεvική Συvέλευση τoυ ΟΗΕ
όπoυ και θα διvόταv η επόµεvη, και πιo σκληρή, πλέov
µάχη για τηv Κύπρo.
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